พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


1. การตราพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีหลักการและแนวคิดอย่างไร
ตอบ มีดังนี้ 1. ให้ ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
2. รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของราชการ
3. ข้ อมูลข่าวสารของราชการทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ สามารถเปิ ดเผยได้ ภายใต้
หลักการที่ว่า “เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น”
1/1. “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า..........(ข้อนี้ มักออกเป็ นโจทย์ตุก๊ ตาว่าข้อใดคือข้อมูลข่าวสาร)
ตอบ หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รูเ้ รื่องราวข้อเท็จจริง ข้ อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้น จะทาได้ โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้ จัดทาไว้ ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่นื ใดที่ทาให้ ส่งิ ที่บันทึกไว้ ปรากฏได้ (อะไรก็ตามถ้าเป็ นสิง่ ที่สือ่
ความหมายให้รบั รูเ้ รือ่ งราวได้ก็เป็ นข้อมูลข่าวสารทั้งสิ้ น ระวังโจทย์ตุก๊ ตาออกมาคงตอบได้นะครับ)

2. “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า......................
ตอบ ข้ อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดู แลของหน่ วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็ น
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน (เน้นที่การครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนะครับ)

3. “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า....(อันนี้ ชอบออกแต่เป็ นลักษณะของการบิดคา)
ตอบ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่ เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (ข้อสังเกตทุกหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้
กฎหมายฉบับนี้ หมดไม่จากัดเฉพาะหน่วยงานฝ่ ายบริหาร รวมเอาถึงหน่วยงานธุรการของฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ และตุลาการด้วย
เพราะถือว่ าหน่วยงานเหล่ านี้ มีขอ้ มู ลข่ าวสารอยู่ในการครองครอง ตลอดถึงองค์กรอิ สระก็อยู่ในความหมายนี้ ด้วย ส่วน
องค์กรคุมวิชาชีพ ได้แก่ สภาทนายความ แพทยสภา เป็ นต้น สรุปคือทุกหน่วยงานของรัฐทีม่ ีขอ้ มูลข่าวสารควบคุมดูแล)

4. “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า..........
ตอบ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสขุ ภาพ
ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีช่ือของผู้น้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอก
ลักษณะอื่นที่ทาให้ ร้ ูตัวผู้น้ันได้ เช่น ลายพิมพ์น้ ิวมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้
หมายความรวมถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ท่ถี งึ แก่กรรมแล้ วด้ วย (ถ้ารูเ้ ฉพาะตัวก็ใช่เลย)

5. “คนต่างด้าว” หมายความว่า...........(มักออกเสมอว่าข้อใดเป็ นหรือมิใช่บุคคลต่างด้าว)
ตอบ บุ ค คลธรรมดาที่ไ ม่ มี ส ัญ ชาติ ไ ทยและไม่ มี ถิ่น ที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทยและนิ ติ บุ ค คล
ดังต่อไปนี้ (ถ้าเป็ นคนธรรมดา มุ่งหมายเฉพาะต่างชาติดิบๆ เท่านั้น ถ้าคนต่างชาติ ที่ได้ถนิ่ ที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายคน
เข้าเมือง ก็ไม่ได้อยู่ในความหมายนี้ สาหรับนิติบุคคลที่มีการดาเนินการเพื่อคนต่ างด้าว ก็คือคนต่ างด้าว โดยดู จากทุน สมาชิ ก
วัตถุประสงค์ การจัดการ)

(1) บริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้ าว ใบหุ้นชนิดออกให้ แก่
ผู้ถอื ให้ ถอื ว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้ าวเป็ นผู้ถอื
(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้ าว
(3) สมาคมหรือมูลนิธทิ ่มี ีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้ าว
(4) นิตบิ ุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผ้ ูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่ง
หนึ่งเป็ นคนต่างด้ าว
นิติบุคคลที่กล่าวมาถ้ าเข้ าไปเป็ นผู้จดั การหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทุนในนิติบุคคล
อื่น ให้ ถอื ว่าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้ าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้ าว
(บทบัญญัติของกฎหมายในส่วนนี้ มีขึ้นเพือ่ กาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนต่างด้าวไว้
บางประการ เช่น สิทธิในการขอดูขอ้ มูลทีห่ น่วยงานของรัฐจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู)

6. สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็ นหน่วยงานในสังกัดใด
ตอบ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
7. พ.ร.บ. ข้อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้บญ
ั ญัติถึงการเปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสารของ
ราชการไว้กีว่ ิธีอะไรบ้าง (ถ้าถามอีกมุมหนึง่ จะถามแนวๆ ว่าประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างไร)
ตอบ 4 วิธี ได้ แก่
1) ข้ อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ม.7)
2) ข้ อมูลข่าวสารที่จัดไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดู (ม.9)
3) ข้ อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ ให้ ประชาชนศึกษาค้ นคว้ า (ม. 26) หรือเอกสารประวัติศาสตร์
4) ข้ อมูลข่าวสารที่จัดหาให้ เฉพาะราย(ม.11)
8. ข้อมู ลข่ าวสารของราชการประเภทใดบ้า งที่หน่ วยงานของรัฐ ต้อ งน าไปลงพิมพ์ใ นราชกิ จจา
นุเบกษา(สิทธิได้รู)้
ตอบ (1) โครงสร้ างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(3) สรุปอานาจหน้ าที่ท่สี าคัญและวิธกี ารดาเนินงาน

(4) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้ อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(5) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จดั ให้ มีข้ นึ โดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้ มผี ลเป็ นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
(6) ข้ อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการกาหนด (ปัจจุบนั ยังไม่มี
กาหนด)
(ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ เป็ นข้อมู ลข่าวสารทีโ่ ดยปกติแล้วประชาชนควรมีสิทธิได้รบั รูโ้ ดยไม่ตอ้ งไปขอคัด ณ
หน่ ว ยงานของรัฐ สามารถค้น คว้า จากหนัง สื อ ราชกิ จ จานุ เ บกษาได้เ ลย ปั จ จุ บ นั กองราชกิ จ จาฯ ส านัก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีได้อานวยความสะดวกโดยสามารถค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตได้)

9. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของราชการประเภทใดบ้าง ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
(สิทธิได้ตรวจดู)
ตอบ (1) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ งและคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้ องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้ าข่ายต้ องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของปี ที่กาลังดาเนินการ
(4) คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้ าที่
ของเอกชน
(5) ข้ อมูลข่าวสารที่ได้ มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ แล้ ว และอ้ างอิงการพิมพ์เผยแพร่ ไว้ ในราช
กิจจานุเบกษา
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน
ในการจัดทาบริการสาธารณะ
(7) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ มติ ค ณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยกฎหมาย หรื อ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้ อเท็จจริง หรือข้ อมูลข่าวสารที่นามาใช้ ใน
การพิจารณาไว้ ด้วย
(8) ข้ อมูลข่าวสารอื่นคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการกาหนด (ปัจจุบนั ยังไม่มกี าหนด)
(ระวังนาไปจาสับสนกับข้อมูลข่าวสารทีจ่ ดั ลงพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษานะครับ พิจารณาให้ดี ข้อสอบมักออก
เสมอเกีย่ วกับประเภทของข้อมูลข่าวสาร แล้วเอาช้อยไปปนกัน)

9/1. ข้อมู ลข่าวสารที่สามารถเปิ ดเผยได้ มีกรณีใดบ้างที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธหรือชะลอการให้
เปิ ดเผยข้อมูลไว้ก่อนได้
ตอบ 1. ผู้น้นั ขอจานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

2. เป็ นข้ อมูลที่มีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ให้ หรือจะจัดทาสาเนาให้ ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
3. เป็ นข้ อมู ลที่อยู่ ใ นสภาพที่ไ ม่ พร้ อมจะให้ ไ ด้ โดยต้ องไปจัด ทา วิเคราะห์ จาแนก
รวบรวม หรือจัดให้ มีข้ นึ ใหม่ (อันนี้ สามารถปฏิเสธได้เลย แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐจะให้ก็ย่อมทาได้)
10. ผูม้ ีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคารับรองถู กต้องของข้อมู ลข่ าวสารที่จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู จาเป็ นต้องเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียหรือไม่
ตอบ ไม่จาเป็ น จะมีส่วนได้ เสียหรือไม่มีส่วนได้ เสีย ก็มีสทิ ธิขอตรวจดู ขอสาเนาหรือขอสาเนาที่มีคา
รับรองถูกต้ องได้ กฎหมายได้ รับรองสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารนี้ไว้ ยกเว้ นคนต่างด้าวจะมีสทิ ธิการ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารนี้มากน้ อยเพียงใดให้ เป็ นไปตามที่กฎกระทรวงกาหนด(ปัจจุบนั ยังไม่ได้ กาหนด)
11. ข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใดจะเปิ ดเผยมิได้(เปิ ดเผยมิได้โดยเด็ดขาด ข้อมูลข่าวสารตาม ม. 14)
ตอบ ข้ อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
12. ข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใดบ้าง ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาสัง่ มิ
ให้เปิ ดเผยก็ได้ (ข้อมูลข่าวสารตาม ม.15 เปรียบเทียบดูกบั ข้อ 11 ใช้ภาษากฎหมายต่างกัน เปิ ดเผยมิได้ กับอาจมีฯ)
ตอบ (1) การเปิ ดเผยจะก่ อ ให้ เ กิด ความเสีย หายต่ อ ความมั่น คงของประเทศ ความสัม พั น ธ์
ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปิ ดเผยจะทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรือการรู้แหล่งที่มาของข้ อมูลข่าวสารหรือไม่กต็ าม
(3) ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่
ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง รายงานทางวิ ช าการ รายงานข้อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้อ มู ล ข่ า วสารที่น ามาใช้ใ นการท า
ความเห็นหรือคาแนะนาภายในดังกล่าว (อาจโดนถามว่าข้อใดมิใช่ความเห็นหรือคาแนะภายในหน่วยงาน)
(4) การเปิ ดเผยจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) รายงานการแพทย์หรือข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกลา้ สิทธิส่วน
บุคคลโดยไม่สมควร
(6) ข้ อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิ ดเผย หรือข้ อมูลข่าวสารที่มีผ้ ูให้
มาโดยไม่ประสงค์ให้ ทางราชการนาไปเปิ ดเผยต่อผู้อ่นื
(7) กรณีอ่นื ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา(ปัจจุบนั ยังไม่มกี าหนด)
(ข้อมู ลข่ าวสารความมัน่ คง ความเห็ นภายในหน่วยงาน ส่วนบุ คคล ข้อมู ลข่ าวสารที่กฎหมายคุม้ ครอง จา
ง่ายๆ แบบนี้ ก็ได้ครับ คาถามพวกนี้ มักนิยมทับศัพท์กฎหมาย)

13. “บุคคล” หมายความว่า................
ตอบ บุ ค คลธรรมดาที่มี ส ญ
ั ชาติ ไ ทยและบุ ค คลธรรมดาที่ไ ม่ มี ส ญ
ั ชาติ ไ ทยแต่ มี ถิ่น ที่อ ยู่ ใ น
ประเทศไทย (การให้คานิยามของบุคคลมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทราบขอบเขตของการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ว่าบุคคลประเภทใดบ้างที่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย ดังนั้น คนไทย และคนต่างด้าวที่มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ ตามกฎหมายคนเข้า
เมืองจึ งได้รบั ความคุม้ ครอง แต่คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาลักษณะชัว่ คราวและเข้ามาผิดกฎหมายไม่ได้รบั การคุม้ ครอง นะครับ)

14. กฎหมายกาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบข้อมู ลและการจัดเก็บข้อมู ลข่ าวสารส่วน
บุคคลไว้อย่างไร
ตอบ 1. หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ น
ต่อการปฏิบัติงานและยกเลิกเมื่อหมดความจาเป็ น
2. หน่วยงานของรัฐต้ องจัดเก็บข้ อมูลจากเจ้ าของข้ อมูลโดยตรง
3. หน่วยงานของรัฐต้ องจัดระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
อยู่เสมอ
4. หน่วยงานของรัฐต้ องประกาศรายการสาคัญหรือที่จาเป็ นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้ อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้ แก่ รายการประเภทของบุคคลที่มีการจัดเก็บข้ อมูล ประเภท
ของระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ลักษณะการใช้ ข้อมูลข่าวสารปกติ วิธกี ารขอตรวจดูข้อมูล ข่าวสารของ
เจ้ าของข้ อมูล วิธีการขอแก้ ไขข้ อมูล แหล่ งที่มาของข้ อมูล (เป็ นการประกาศให้ประชาชนรับทราบว่ าแต่ ละ
หน่วยงานได้จดั ข้อมู ลส่วนบุคคลของประชาชนไว้โดยมีรายละเอียดอะไรบ้าง เช่นกรมสรรพกร อาจมีเรื่องรายได้ กรมการ
ปกครอง เป็ นเรือ่ งข้อมูลเกีย่ วกับรายการทีอ่ ยู่ รายการบัตร เป็ นต้น)

15. หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือ
ของเจ้าของข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ได้ในกรณีใดบ้าง
ตอบ (1) เปิ ดเผยต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนาไปใช้ ตามอานาจหน้ าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(2) เป็ นการใช้ ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลนั้น
(3) เปิ ดเผยต่อหน่ วยงานของรัฐที่ทางานด้ านการวางแผนหรือการสถิติหรือสามะโนต่างๆ
ซึ่งมีหน้ าที่ต้องรักษาข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อไปยังผู้อ่นื
(4) เป็ นการให้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทาให้ ร้ ูว่าเป็ นข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

(5) เปิ ดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้ าที่
ในการเก็บรักษา เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
(6) เปิ ดเผยต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่อการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่ว่าเป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(7) เป็ นการให้ ซ่ึงจาเป็ นเพื่อการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
(8) เปิ ดเผยต่ อศาลและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรือหน่ วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอานาจตาม
กฎหมายที่จะขอข้ อเท็จจริงดังกล่าว (อ่านสัก 2-3 รอบไม่ตอ้ งถึงขนาดท่องจานะครับ)
16. ข้อมู ลข่ าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ ประสงค์จะเก็บรักษาหรื อมีอายุครบตามที่
กฎหมายกาหนด ให้หน่วยงานของรัฐผูค้ รอบครองข้อมู ลส่งมอบให้แก่ หน่วยงานใด เพือ่ คัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
ตอบ หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิลปากรหรื อหน่ วยงานอื่นของรัฐตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกา (ตอนนี้ ยังไม่มีกาหนด)
17. ข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย ์ (ข้อมู ลตาม ม. 14) เมื่อครบกาหนดเวลากี่ปี
หน่วยงานของรัฐมีหน้าทีต่ อ้ งส่งให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ตอบ เมื่อครบ 75 ปี (ข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริยป์ กติเป็ นข้อมูลที่หา้ มเปิ ดเผยโดยเด็ดขาดเมื่อครบ
75 ปี แล้วสามารถเปิ ดเผยได้โดยเก็บไว้ทีห่ อจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็ นเอกสารประวัติศาสตร์)

18. ข้อ มู ล ข่ า วสารอื่น (นอกเหนือ จากข้อ 17 หรื อ ข้อ มู ล ตาม ม. 15) ที่ไ ม่ อ าจเปิ ดเผยได้ใ น
ปั จจุบนั เมือ่ ครบกาหนดเวลากีป่ ี หน่วยงานของรัฐมีหน้าทีต่ อ้ งส่งให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ตอบ เมื่อครบ 20 ปี
19. ในกรณีที่ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่นาข้อมู ลข่าวสารไปจัดพิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา
หรือไม่จัดข้อมู ลข่ าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู หรือปฏิ บตั ิหน้าที่ล่าช้าเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมู ล
ข่าวสาร หรือเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ประชาชนผูน้ ้นั มีสิทธิรอ้ งเรียนต่อ…
ตอบ คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ (เป็ นการร้องเรียนเกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายมิใช่
เป็ นการโต้แย้งเกีย่ วกับการเปิ ดเผยหรือไม่เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็ นอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นดูโจทย์ให้ดีว่าเค้าถาม คาว่าร้องเรียน หรืออุทธรณ์ หรือถามว่าต้องทาอย่างไร)

20. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคาสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสารใด ผูย้ ืน่ คาขอสามารถอุทธรณ์ต่อ
ใครภายในระยะเวลาเท่าไหร่
ตอบ อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ รับ
แจ้ ง โดยสามารถยื่ น ค าอุ ท ธรณ์ ผ่ า นคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการเพื่ อ ให้ ส่ ง เรื่ อ งต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร คณะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ (กรณี 15 วันใช้กบั
กรณีของการยืน่ อุทธรณ์คดั ค้านหน่วยงานของรัฐมิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีก่ ระทบสิทธิของตนเองด้วย)

21. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือลบข้อมู ลข่าวสารให้ตรงตามที่เจ้าของข้อมู ล
ยืน่ คาขอ ให้ผูน้ ้นั มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใครภายในกีว่ นั (ให้เปรียบเทียบดูกบั ข้อ 20 ด้วย)
ตอบ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารภายใน 30 วันนับแต่วันได้ รับแจ้ งคาสั่ง
โดยยื่นคาอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ ส่งเรื่องต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร คณะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ (ดังนั้น ระยะเวลาการอุทธรณ์ตาม
กฎหมายนี้ จึงมี 3 กรณีตามข้ อ 20 และ 21 คือ 15 15 และ 30 นะขอรับ )

